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ŞCOALA DOCTORALĂ FILOSOFIE: CONCEPTE ŞI LIMBAJE 

 

 

                                                     REGULAMENT 
 

                                                  DE FUNCŢIONARE 

 

 

 

     Prezentul regulament se fundamenteaza legislativ pe urmatoarele documente : 

Legea învaţământului nr. 84/1995, republicata în 1999, cu modificarile si completarile 

ulterioare; Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare; 

Hotarârea de Guvern nr. 567 din 15 iunie 2005 privind organizarea si desfasurarea 

studiilor universitare de doctorat; Ordinul Ministrului Educaţiei si Cercetarii nr. 4491 din 

6 iulie 2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat 

începând cu anul universitar 2005/2006; Ordinul Ministrului Educaţiei si Cercetarii nr. 

3496 din 11 martie 2003 privind întreruperea activitaţii de doctorat; Hotarârea de Guvern 

nr. 1169 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea Hotarârii de Guvern nr. 567/2005 

privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, Ordinul Ministrului 

Educaţiei, Cercetarii si Tineretului nr. 4843/01.08.2006 privind domeniile pentru studii 

universitare de doctorat, Regulamentele Universităţii de Vest din Timişoara privind 

studiile doctorale. 

 

 

                                                1. ASPECTE GENERALE 

 

 

    Doctoratul în filosofie constituie ciclul superior de studii universitare a carui finalitate 

este dezvoltarea cunoasterii prin cercetare stiinţifica originala si are doua componente: 

programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate în domeniul Filosofie 

(Concepte şi limbaje) si programul de cercetare stiinţifica. 

    În programul de studii universitare avansate si în programul de cercetare stiinţifica nu 

pot fi echivalate activitaţi din ciclul de studii universitare de licenţa. 

    Doctoratul în filosofie este doctorat de tip ştiinţific. Doctoratul stiinţific se bazeaza pe 

creaţie si cercetare stiinţifica avansata, contribuind la dezvoltarea de cunostinţe, 

competenţe si abilitaţi cognitive. 

    Programul de studii doctorale în domeniul Filosofie este organizat sub formă de Şcoală 

Doctorală. 
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 2. ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA STUDIILOR DOCTORALE ÎN FILOSOFIE 

 

 

    Coordonarea activitaţilor desfasurate în cadrul studiilor universitare de doctorat este 

asigurata de către directorul programului de studii doctorale în domeniul Filosofie. 

    Atribuţiile directorului Şcolii doctorale sunt următoarele: 

• stabileste planul strategic al Şcolii doctorale; 

• organizeaza si monitorizeaza desfasurarea concursului de admitere la doctorat; 

• organizeaza si monitorizeaza desfasurarea activitaţilor din cadrul celor doua programe 

de pregatire a doctoranzilor; 

• asigura legatura între scoala doctorala si conducerea I.O.S.U.D. Universitatea de Vest 

din Timisoara; 

• stabileşte planul de învaţamânt  pentru domeniul Filosofie în colaborare cu ceilalţi 

conducători de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale; 

• întocmeste statul de funcţiuni al programelor de studii universitare de doctorat; 

• controleaza si semneaza pontajele doctoranzilor bursieri de la forma de învaţamânt cu 

frecvenţa; 

• semneaza contractul de studii doctorale si programele individuale de studiu ale 

doctoranzilor. 

 

 

                             3. CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC DE DOCTORAT 

 

    Conducatorul stiinţific de doctorat se numeste prin ordin al Ministrului Educaţiei, 

Cercetarii, Tineretului şi Sportului, la propunerea Şcolii Doctorale şi cu acordul 

I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timisoara, cu avizul Consiliului Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, acest aviz fiind acordat pe 

baza evaluarii activitaţii didactice si de cercetare, de relevanţa naţionala şi internaţionala. 

    Conducatorul stiinţific de doctorat îsi desfasoara activitatea didactica si de cercetare în 

Universitatea de Vest din Timisoara sau prin afiliere la I.O.S.U.D. Universitatea de Vest 

din Timisoara. 

    Candidaţii pentru conducerea de doctorat în cadrul Şcolii doctorale Filosofie: concepte 

şi limbaje trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice: a) să fi beneficiat de o 

bursă sau de un stagiu de specializare la o universitate/institut de cercetare din străinătate 

în domeniul filosofiei pentru o perioadă de cel puţin şase luni de zile; b) să publice, după 

obţinerea titlului de profesor universitar, cel puţin un volum de autor în domeniul Şcolii 

doctorale, la o editură de prestigiu, şi cel puţin 10 studii de specialitate în reviste sau în 

volume colective; c) să fi publicat cel puţin 5 studii de specialitate în domeniul Şcolii 

doctorale aflate în baze de date internaţionale sau în reviste cotate ISI; d) să fi participat, 

după obţinerea titlului de profesor universitar, la cel puţin 3 congrese, simpozioane sau 

conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate în domeniul de specialitate al Şcolii 

doctorale; e) să fi câştigat, prin concurs, după obţinerea titlului de profesor universitar, 

cel puţin un grant internaţional în calitate de director şi cel puţin două granturi naţionale 

în calitate de director în domeniul de specialitate al Şcolii doctorale. 
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   Un conducator stiinţific de doctorat poate îndruma simultan, pe durata desfasurarii 

studiilor universitare de doctorat, cel mult 15 doctoranzi (români si cetaţeni straini). 

Activitatea de îndrumare a doctoranzilor în programul de cercetare este inclusa în norma 

didactica sau de cercetare a conducatorului potrivit legislaţiei în vigoare. În cazul 

doctoratului interdisciplinar, îndrumarea programului de cercetare poate fi realizata de 

doi conducatori stiinţifici de doctorat, normarea efectuându-se proporţional cu activitatea 

de îndrumare a fiecarui conducator stiinţific de doctorat. 

    Un conducator stiinţific de doctorat care s-a pensionat trebuie sa comunice acest fapt, 

în scris, la Biroul Studii Doctorale în termen de o luna de la data primirii deciziei de 

pensionare. Dupa pensionare, conducatorul stiinţific de doctorat poate primi spre 

îndrumare noi doctoranzi, la cerere, cu avizul Şcolii doctorale şi cu aprobarea Senatului 

universitar. 

  

       4. ASIGURAREA CALITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

     Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt: organismele de conducere ale 

I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timisoara, conducatorul stiinţific de doctorat si 

doctorandul. 

    Principalele mecanisme de asigurare a calităţii programului de studii avansate si al 

programului de cercetare stiinţifica sunt urmatoarele: 

(1) Titularii disciplinelor cuprinse în planul de învaţamânt vor face anual o autoevaluare a 

disciplinei predate, precizând si direcţiile propuse în vederea îmbunataţirii activitaţii. 

(2) În cadrul programului de pregatire universitara avansata, doctoranzii vor completa un 

chestionar de evaluare a activitaţilor didactice desfasurate de catre profesori la fiecare 

disciplina cuprinsa în planul de învaţamânt. 

(3) În cadrul programului de pregatire universitara avansata pot desfăşura activităţi 

didactice numai conducători de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale, din alte Şcoli 

Doctorale din Consorţiul Universitar sau din străinătate. 

(4) Comisiile de admitere la studiile universitare de doctorat, cele de examinare a 

proiectelor de cercetare stiinţifica si cele de susţinere publica a tezelor de doctorat sunt 

aprobate de Senat si numite prin decizie a Rectorului. 

 

                 5. ORGANIZAREA CICLULUI DE STUDII DOCTORALE 

 

    Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de 3 ani. În situaţii speciale, bine 

justificate si în condiţiile prevazute de lege, durata acestuia poate fi prelungita cu pâna la 

2 ani - fara ca durata programului de pregatire universitara avansata sa poata fi prelungita 

cu mai mult de 1 an - cu aprobarea Senatului Universitaţii. Finanţarea bugetara nu 

depaseste 3 ani. 

   Doctoratul se poate întrerupe la cererea scrisa a doctorandului, cu acordul 

conducatorului stiinţific de doctorat si cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D. Universitatea 

de Vest din Timisoara pentru urmatoarelemotive: concediu medical sau de maternitate 

(probat de certificat medical), deplasari în strainatate pentru studii si cazuri excepţionale 

motivate prin acte justificative, conform prevederilor legale si ale contractului de studii 

universitare de doctorat. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depasi 2 ani. 
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   În perioada derularii concediilor efectuate pentru sarcina, lauzie, cresterea si îngrijirea 

copilului, se poate aproba suplimentar, la cerere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

o întrerupere de cel mult trei ani a studiilor universitare de doctorat. 

   Durata desfasurarii doctoratului se prelungeste în caz de întrerupere, corespunzator cu 

perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea I.O.S.U.D. Universitatea 

de Vest din Timisoara. 

   Pe perioada întreruperilor aprobate, doctorandul de la forma de învaţamânt cu frecvenţa 

nu primeste bursa, iar doctorandul la forma fara frecvenţa nu plateste taxa. 

   Studiile universitare de doctorat se pot organiza în forma de învaţamânt cu frecventa si 

în forma de învaţamânt fara frecvenţa. Pe parcursul ciclului de studii universitare de 

doctorat, forma de învaţamânt poate fi schimbata, potrivit prevederilor regulamentului 

I.O.S.U.D. al UVT si a clauzelor contractului de studii doctorale. 

     Doctoratul se desfasoara în limba româna sau într-o limba de circulaţie 

internaţionala, conform contractului de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D, 

conducatorul stiinţific de doctorat si doctorand. 

   Ciclul de studii universitare de doctorat are doua componente: programul de studii 

universitare avansate cu durata de doua semestre si programul de cercetare stiinţifica cu 

durata de 4 semestre. Cele doua programe sunt obligatorii pentru ambele forme de 

învaţamânt si se desfasoara conform acelorasi cerinţe si standarde de calitate. 

   Doctoratul cu frecvenţa se poate organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat si 

în regim cu taxa. Ministerul Educaţiei, Cercetarii si Inovarii aloca anual un numar de 

locuri finanţate dela buget. 

   Doctoratul fara frecvenţa se organizeaza numai în regim cu taxa. Numarul de locuri 

pentru doctoratul în regim cu taxa si cuantumul taxei se stabilesc anual de catre Senatul 

Universitaţii de Vest din Timisoara la propunerea facultaţilor, pe baza legislaţiei în 

vigoare si cu respectarea cerinţelor de asigurare a calitaţii. 

   Taxele stabilite anual se stipuleaza într-un act adiţional la contractul de studii doctorale. 

   Doctoratul se desfasoara pe baza unui contract de studii doctorale încheiat între 

doctorand, conducatorul stiinţific de doctorat si I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din 

Timisoara. În acest contract, sunt prevazute drepturile si obligaţiile fiecarei parţi 

implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât sa fie realizate cerinţele 

de asigurare a calitaţii. 

   Modelul de contract se aproba de conducerea I.O.S.U.D Universitatea de Vest din 

Timisoara în concordanţa cu prevederile Regulamentului de organizare si desfasurare a 

doctoratului si cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

   Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea examenelor, prezentarea 

proiectelor de cercetare stiinţifica, susţinerea publica a tezei de doctorat si eliberarea 

diplomei de doctor se suporta din bugetul I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din 

Timisoara. 

    Studiile universitare de doctorat se pot organiza si în cotutela internaţionala. În 

această situaţie, doctorandul îsi desfasoara activitatea sub îndrumarea concomitenta a 

unui conducator stiinţific de doctorat din Şcoala Doctorală si a unui conducator stiinţific 

de doctorat dintr-o alta ţara, pe baza unui acord scris între I.O.S.U.D. Universitatea de 

Vest din Timisoara si Universitatea partenera. I.O.S.U.D. care înmatriculeaza iniţial 

doctorandul are rolul principal, iar I.O.S.U.D. care participa în cotutela la organizarea si 

desfasurarea doctoratului are rolul de cotutela. Acordul de cotutelă  prevede 
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recunoasterea reciproca a titlului stiinţific de doctor de catre autoritaţile de resort din cele 

doua ţari, pe baza competenţelor acestora si în conformitate cu prevederile legale din 

fiecare ţara. 

   Depunerea la Biroul Studii Doctorale a oricarei solicitari legate de situaţia 

doctorandului (întreruperea doctoratului, schimbarea titlului tezei sau a titlului unui 

raport de cercetare, schimbarea conducatorului) se face cu cel puţin 20 de zile înainte de 

data de la care, în cazul aprobarii, solicitarea ar produce effect. 

 

 

                                            6. DOCTORANDUL 

 

     Persoana admisa la doctorat are pe întreaga perioada de desfasurare a acestuia – de la 

înmatricularea în ciclul de studii de doctorat pâna la susţinerea publica a tezei de doctorat 

– calitatea de doctorand, calitate asimilata celei de asistent de cercetare pe perioada 

programului de pregatire universitara avansata si de cercetator stiinţific pe perioada 

programului de cercetare stiinţifica. 

    Numarul de burse acordate doctoranzilor cu frecvenţa se repartizeaza anual scolilor 

doctorale de catre Senatul Universitaţii. Plata bursei doctorandului înmatriculat la forma 

cu frecvenţa este condiţionata de depunerea lunara, de catre doctoranzi, a fisei de pontaj 

la secretariatul scolii doctorale pentru doctoranzii în programul de studii universitare 

avansate si pentru doctoranzii în programul de cercetare stiinţifica. Bursa se suspenda 

automat pentru perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat aprobate deconducerea 

I.O.S.U.D. la cererea doctorandului, în situaţiile de încalcare de catre doctorand a 

clauzelor contractului de studii doctorale si în cazul pierderii calitaţii de doctorand. 

    Doctoranzii care beneficiaza de o bursa de mobilitate de studii în cadrul programului 

LLP Erasmus sau în alte programe îsi pot pastra bursa de doctorat pe perioada stagiului în 

strainatate, cu acordul conducatorului stiinţific de doctorat, cu avizul conducerii facultaţii 

si cu aprobarea conducerii universitaţii. În acest caz, perioada petrecuta cu bursa în 

strainatate nu se considera întrerupere a doctoratului. 

    Creditele obţinute în cadrul bursei vor fi recunoscute de catre coordonatorul 

programelor de studii doctorale în programul de pregatire universitara avansata al 

doctorandului, la propunerea conducatorului stiinţific de doctorat. 

   În cadrul contractului de studii, doctoranzilor bursieri li se poate solicita sa efectueze 4-

6 ore de activităţi didactice pe saptamâna fara remunerare suplimentara, iar doctoranzii 

nebursieri pot efectua 4-6 ore didactice pe saptamâna pe baza contractului de cumul sau 

de plata cu ora. 

    Doctoranzii, care urmeaza studiile la forma de învaţamânt fara frecvenţa si sunt 

salariaţi în administraţia publica, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte 

unitaţi bugetare, au dreptul la concedii de studii fara plata, potrivit legislaţiei în vigoare. 

    Doctoranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu si cercetare prevazute în 

contract si susţin cu succes teza de doctorat în condiţiile prevăzute de legislaţie, primesc 

titlul de doctor în domeniul FILOSOFIE. 

   Doctorandul exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevazute în ciclul de studii 

universitare de doctorat pierde statutul de doctorand, iar daca a fost bursier, el pierde în 

mod automat si drepturile de bursa de studii. 
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   Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat au dreptul sa 

se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxa, indiferent de forma de 

învaţamânt. 

   Doctorandul poate solicita schimbarea conducatorului stiinţific de doctorat în cazul în 

care acesta este indisponibil mai mult de un an din motive medicale sau din alte motive. 

   Transferul doctorandului la un alt I.O.S.U.D. se face cu acordul celor doua instituţii 

implicate în transfer, cu respectarea prevederilor legale si a principiilor cuprinse în 

regulamentele de organizare si funcţionare a acestora. 

 

                                       7. ADMITEREA LA DOCTORAT 

 

 

   Admiterea în cadrul Şcolii Doctorale Filosofie se face în baza Regulamentului de 

admitere. 

   I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timisoara scoate la concurs: locuri la forma de  

învaţamânt cu frecvenţa, finanţate de la buget si cu taxa, precum si locuri la forma de 

învaţamânt fara frecvenţa cu taxa. Locurile scoase la concurs pe domenii de doctorat se 

afiseaza pe site-ul si la sediile facultaţilor care au scoli doctorale. Cetaţenii români si 

straini care doresc sa urmeze doctoratul la I.O.S.U.D. Universitatea de Vest dinTimisoara 

trebuie sa îndeplineasca aceleasi cerinţe. 

   Înscrierea la concursul de admitere la doctorat a candidaţilor se va face la sediul 

Facultaţii. 

  Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul 

Filosofie se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândita diploma de licenţa 

sau masterat. Se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de doctorat 

absolvenţi cu diploma de licenţa care au terminat studiile de lunga durata la o Instituţie de 

învaţamânt în sistem pre-Bologna. Diplomele eliberate înainte de 1993 sunt echivalate cu 

diplomele de licenţa.Absolvenţii  studiilor universitare de licenţa în sistem Bologna 

trebuie, conform legii 288/2004, să obţină şi o diplomă de masterat pentru a se putea 

înscrie la doctorat. 

    Pentru înscrierea la examenul de admitere la studii universitare de doctorat este necesar 

un certificat de competenţă lingvistica eliberat de Catedrele de limbi straine ale 

Universitaţii de Vest sau ale altor universităţi acreditate. Sunt valabile, de asemenea, 

certificatele cu recunoaştere internaţională. Pentru candidaţii care au absolvit o 

specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţionala nu este necesara prezentarea 

certificatului de competenţa lingvistica.  

   Dosarul cuprinde urmatoarele documente: cerere; fisa de înscriere; certificatul de 

nastere (copie legalizata); certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea 

numelui (copie legalizata); diploma de bacalaureat (copie legalizata); diploma de licenţa 

(copie legalizata); foaia matricola sau anexa la diploma de licenţa (copie legalizata); 

diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare 

(copie legalizata); certificat de competenţa lingvistica; curriculum vitae; lista lucrarilor 

stiinţifice elaborate si publicate; chitanţa de achitare a taxei de înscriere. 

    Candidaţii la doctorat sunt admisi, prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la 

probele examenului de admitere. 
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 Comisia de admitere se constituie din 3-5 membri, conform metodologiei. Din comisie 

fac parte conducatorii stiinţifici de doctorat în domeniul Filosofie din cadrul Şcolii 

doctorale.  

   Concursul de admitere la doctorat se organizeaza în luna septembrie. Data si ora 

desfasurarii concursului se afiseaza pe site-ul web al universitaţii si la sediul  facultaţii. 

   Cunostinţele specifice domeniului de studiu se verifica pe baza unei bibliografii 

stabilite şi anunţate din timp si afisate de catre Şcoala doctorală  pe site-ul web si la 

sediul facultaţii. 

   Evaluarea cunostinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de 

examen. 

    Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunostinţele candidatului cu note 

între 10 si 1. Nota la examenul de admitere se calculeaza ca medie a notelor date de 

membrii comisiei. Nota minima de admitere este 8 (opt). 

    Admiterea pe locurile finanţate de la buget sau pe cele cu taxa se face strict în funcţie 

de numarul de locuri, de opţiunea candidaţilor si de ordinea descrescatoare a mediilor 

obţinute. În cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi având aceeasi medie, se 

vor folosi criterii complementare de departajare stabilite de comisia de concurs pe baza 

lucrarilor publicate anterior de candidat, a mediilor de licenţă şi de masterat. 

   Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de catre Rectorul 

Universitaţii, iar înmatricularea candidaţilor admisi se face prin decizia Rectorului 

Universitaţii de Vest Timisoara pâna la data începerii anului universitar. 

 

 

             8. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ 

 

    Programul de pregatire universitara avansata se desfasoara în cadrul Şcolii Doctorale 

pe baza planului de învăţământ eleborat de conducătorii de doctorat şi aprobat de 

I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timisoara si are o durata de 2 semestre. 

Planul de învaţamânt al programului de pregatire universitara avansata cuprinde cel mult 

8-10 ore didactice pe saptamâna: cursuri, seminarii si lucrari aplicative. O parte din 

disciplinele planului de învaţamânt are regim opţional sau facultativ. 

    Şcoala Doctorală Filosofie încurajează pregătirea avansată prin participarea unor 

conducători de doctorat din Consorţiul universitar, precum şi a unor conducători de 

doctorat din străinătate. Totodată, este încurajată flexibilitatea pregătirii doctoranzilor, 

astfel încât fiecare doctorand sa poata opta pentru acele discipline care servesc cel mai 

bine programul propriu de cercetare stiinţifica. 

    Fisa fiecarei discipline este elaborata de catre titularul disciplinei. În cadrul 

seminariilor, doctoranzii îsi pot prezenta rezultatele propriilor cercetari. 

    Finalizarea studiului la disciplinele de pregatire avansata se face prin examene. Pentru 

disciplinele de pregatire avansata se aplica Sistemul European de Credite Transferabile 

(ECTS). Examenele se susţin doar în sesiuni programate conform graficului elaborat la 

nivelul Şcolii Doctorale. Pentru promovarea unui examen, media minimă trebuie să fie 8. 

    În cazul în care doctoranzii sunt într-un program de co-tutela, ei pot urma cursuri 

cuprinse în oferta universitaţii partenere, iar pentru disciplinele promovate trebuie sa 

prezinte foaia matricola eliberata de instituţia respectiva. Notele si numarul de credite 
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ECTS vor fi recunoscute de catre directorul Şcolii doctorale în urma consultării cu 

conducătorul de doctorat si vor fi echivalate la disciplinele cuprinse în programul de 

pregatire universitara avansata al doctorandului. 

    Pe parcursul programului de pregatire universitara avansata, doctorandul elaboreaza 

proiectul de cercetare stiinţifica sub îndrumarea conducatorului stiinţific de doctorat. 

 

 

                              9. PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 

     Programul de cercetare stiinţifică are o durata de 4 semestre.  

Pentru promovarea doctorandului în programul de cercetare stiinţifică, acesta susţine 

public un proiect de cercetare stiinţifica în faţa Comisiei de specialitate constituită în 

acest scop. 

    Tema proiectului de cercetare stiinţifica se stabileste de catre conducatorul stiinţific de 

doctorat împreuna cu doctorandul si se coreleaza cu programul de pregatire universitara 

avansata, cu domeniul de expertiza al conducatorului stiinţific de doctorat, cu programele 

si politica instituţionala ale Şcolii Doctorale. 

    Comisia de examinare a proiectului de cercetare stiinţifica este formata din 

conducatorul stiinţific de doctorat în calitate de presedinte si din cel puţin alţi 2 

conducători de doctorat.  

    Rezultatele evaluarii se exprima printr-unul dintre urmatoarele calificative: ,,foarte 

bine", ,,bine", satisfacator" sau ,,nesatisfacator". Calificativele „foarte bine” si „bine” 

permit promovarea directa a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obţinerii 

calificativului ,,satisfacator" sau ,,nesatisfacator", doctorandul prezinta un nou proiect. 

Daca si la a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se obţine 

calificativul “satisfacator" sau ,,nesatisfacator", doctorandul este exmatriculat din ciclul 

de studii universitare de doctorat. El primeste un certificat de absolvire a programului de 

pregatire universitara avansata din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat. 

    În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizata de doi conducatori 

stiinţifici de doctorat din domeniile care concura la realizarea programului original de 

cercetare propus de doctorand si aprobat de Şcoala Doctorală. Cei doi conducatori 

stiinţifici de doctorat pot sa aparţina aceleasi instituţii de învaţamânt superior sau 

partenerilor din consorţiu sau pot sa-si desfasoare activitatea în doua I.O.S.U.D. - uri 

diferite. În acest caz, între instituţii se încheie un acord de cotutela. 

    Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusa în norma didactica sau de 

cercetare a conducatorului stiinţific de doctorat, potrivit reglementarilor legale în vigoare. 

În cazul îndrumarii programului de cercetare al unui doctorand de catre doi conducatori 

stiinţifici de doctorat, normarea se face proporţional cu activitatea de îndrumare a fiecarui 

conducator stiinţific de doctorat. 

    Programul de cercetare stiinţifica se poate desfasura în cadrul I.O.S.U.D, în cadrul 

institutelor Academiei Române sau al altor institute de cercetare din ţara sau strainatate, 

partenere într-un consorţiu cu I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timisoara. 

     Programul de cercetare stiinţifica începe dupa aprobarea de catre Senatul Universitaţii 

de Vest din Timisoara a proiectului de cercetare stiinţifica, proiect care devine, în 

acelasi timp, tema pentru realizarea tezei de doctorat. Programul de cercetare stiinţifica  

precizeaza tema tezei de doctorat, temele rapoartelor de cercetare stiinţifica si termenele  
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de susţinere ale acestora.  

    Doctorandul poate solicita schimbarea temei tezei de doctorat o singura data. 

Schimbarea temei tezei de doctorat se face în cadrul aceluiasi domeniu în care a fost 

înmatriculat doctorandul si se aproba de conducerea Universitaţii de Vest si nu implica 

modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat. În cazul doctoratului în 

cotutela, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul ambelor I.O.S.U.D.- uri. 

    Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate public de 

doctorand spre dezbatere în cadrul catedrelor de specialitate sau al colectivelor de 

cercetare din domeniul de doctorat sub forma a 3 rapoarte stiinţifice care vor fi 

valorificate în teza de doctorat. 

    Susţinerea rapoartelor se face la cererea doctorandului pâna cel târziu cu doua luni 

înainte de depunerea tezei. 

    Comisia  de evaluare a rapoartelor ştiinţifice este constituita din conducatorul stiinţific 

de doctorat, care va avea calitatea de presedinte si alţi 2 conducători de doctorat.  Aceste 

comisii sunt propuse de conducatorii stiinţifici de doctorat, sunt aprobate de Senat si 

numite prin decizie a Rectorului.  

    Aprecierea raportului de cercetare stiinţifica se exprima prin unul din calificativele: 

„foarte bine” „bine”, „satisfacator” si „nesatisfacator”, consemnat într-un proces-verbal 

de catre presedintele comisiei de evaluare dupa prezentarea publica spre dezbatere. În 

cazul obţinerii calificativului „satisfacator” sau „nesatisfacator”, doctorandul trebuie sa 

susţina un nou raport. Daca si la a doua susţinere a aceleiasi probe s-a obţinut 

„satisfacator” sau „nesatisfacator”, doctorandul este exmatriculat. 

    La nivelul Şcolii doctorale se vor lua măsuri de arhivare electronică a rapoartelor de 

cecetare ştiinţifică. Se va încuraja publicarea acestor rapoarte în Analele UVT, seria 

Filosofie. 

    Programul de cercetare stiinţifica se finalizeaza prin prezentarea publica a tezei de 

doctorat. 

 

                    10. ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT 

 

 

    În cazul doctoratului stiinţific, teza de doctorat trebuie sa demonstreze cunoasterea 

stiinţifica avansata a temei abordate, sa conţina elemente de originalitate în dezvoltarea 

sau soluţionarea temei, precum si modalitaţi de validare stiinţifica a acestora. 

   Teza de doctorat poate fi redactata într-o limba de circulaţie internaţionala, conform 

prevederilor contractului de studii de doctorat. Teza  de doctorat conţine în jur de 200 de 

pagini. 

    În vederea susţinerii tezei de doctorat, doctorandul va accesa de pe pagina www.uvt.ro 

la secţiunea Studii doctorale formularele necesare pentru completarea dosarului de 

doctorat (anexa 5 –anexa 12). 

    Teza de doctorat finalizata este supusa unei analize preliminare în cadrul catedrei de 

specialitate sau al colectivului de cercetare, în prezenţa a minim cinci membri cu titlul 

de doctor, înainte de a fi propusa evaluarii de catre membrii comisiei de doctorat.  

    Teza de doctorat se prezinta conducerii I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din 

Timisoara, respectiv la Biroul de Studii Doctorale, împreuna cu referatul favorabil al 

conducatorului stiinţific de doctorat, cu o sinteza a analizei preliminare efectuata de 
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catedra de specialitate sau de colectivul de cercetare si varianta electronica în format PDF 

pentru postarea pe site. 

     În cazul doctoratului în cotutela, teza de doctorat se depune la conducerea I.O.S.U.D. 

la care s-a realizat înmatricularea iniţiala a doctorandului, împreuna cu referatele 

favorabile ale celor doi conducatori stiinţifici de doctorat si cu sinteza analizei 

preliminare realizată la susţinerea în catedră sau în colectivul de cercetare. 

    Conducerea I.O.S.U.D., respectiv la Biroul de Studii Doctorale, trimite teza de doctorat 

spre evaluare membrilor unei comisii de specialisti, denumita în continuare comisie de 

doctorat. Ea este propusa de conducatorul stiinţific de doctorat, aprobata de Senatul 

Universitaţii de Vest si numita prin decizie a Rectorului. 

     Comisia de doctorat este alcatuita din presedinte, conducatorul stiinţific de doctorat si 

trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin doi îsi desfasoara activitatea în afara I.O.S.U.D. 

Universitatea de Vest din Timisoara. 

    Presedintele comisiei este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. Universitatea de 

Vest din Timisoara, respectiv: rector, prorector, decan sau prodecan. 

    Referenţii oficiali sunt specialisti în domeniul în care a fost elaborata teza de doctorat, 

au titlul de doctor si au funcţia didactica de cel puţin conferenţiar universitar sau 

cercetator stiinţific principal gradul I. Din comisie pot face parte si specialisti din alte ţari, 

care îndeplinesc condiţiile prevazute mai înainte. 

    În cazul doctoratului în cotutela, comisia pentru susţinerea publica a tezei de doctorat 

cuprinde reprezentanţi ai ambelor I.O.S.U.D. – uri. Comisia de doctorat poate fi 

completata cu 1-2 referenţi provenind din alte instituţii de învaţamânt superior, la 

propunerea conducatorilor stiinţifici de doctorat. Presedintele comisiei este un 

reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. care organizeaza susţinerea publica a tezei de 

doctorat. 

    În cazul în care, dupa aprobarea de catre Senat a comisiei de doctorat, presedintele 

comisiei sau unul dintre referenţii oficiali devine indisponibil, completarea comisiei cu un 

nou membru urmeaza aceeasi procedura de aprobare ca si cea descrisa anterior. 

    Referenţii oficiali au obligaţia sa depuna referatele de analiza la I.O.S.U.D. în termen 

de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. În cazul în care unul sau mai mulţi 

referenţi oficiali apreciaza în mod justificat ca teza de doctorat este nesatisfacatoare, 

aceasta va trebui refacuta. Teza de doctorat refacuta se depune la conducerea I.O.S.U.D 

Universitatea de Vest din Timisoara, respectiv Biroul Studii Doctorale, în termen de 6 

luni de la data primirii referatului nefavorabil, cu acordul scris al conducatorului stiinţific 

de doctorat si al referenţilor implicaţi pentru a se continua procedura de susţinere publica. 

    Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarata de conducerea 

I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timisoara numai daca toate referatele membrilor 

comisiei de doctorat, depuse la Biroul de Studii Doctorale, sunt favorabile. 

Comunitatea stiinţifica din cadrul I.O.S.U.D Universitatea de Vest din Timisoara va fi 

informata asupra conţinutului tezei de doctorat aprobate în vederea susţinerii publice, 

asigurându-se accesul la conţinutul lucrarii în biblioteca instituţiei cu cel puţin 15 zile 

înaintea susţinerii publice. Informarea privind data susţinerii publice a tezei de doctorat 

se va realiza prin anunţul scris si prin afisarea electronica pe site-ul Universitaţii de Vest 

din Timisoara a datelor privind susţinerea tezei de doctorat. 

    Doctorandul poate elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl transmite unor 
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specialisti în domeniu, din ţara si din strainatate, pentru obţinerea unor puncte de vedere 

necesare evaluarii, pe ansamblu, a rezultatelor doctorandului. Opiniile exprimate în scris 

de catre specialisti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se transmit presedintelui 

comisiei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ. 

    În situaţia în care teza de doctorat este scrisa într-o limba de circulaţie internaţionala, 

rezumatul acesteia se scrie obligatoriu în limba româna. 

    Teza de doctorat se susţine în sedinţă  publică în faţa comisiei de doctorat. Data si 

locul susţinerii tezei de doctorat se afiseaza la sediul I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din 

Timisoara cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilita de presedintele comisiei de 

doctorat. 

    Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci 

membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a presedintelui comisiei si a 

conducatorului stiinţific de doctorat. Referentul din comisie, care nu poate participa la 

susţinerea publica a tezei de doctorat, trebuie sa trimita Biroului Studii Doctorale, înainte 

de sedinţa de susţinere publica a tezei, o declaraţie scrisa, în care comunica motivul 

absenţei, votul privind conferirea titlului de doctor si calificativul propus. 

    În cazul tezei de doctorat redactate într-o limba de circulaţie internaţionala, susţinerea 

publica se poate face în respectiva limba. 

    Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia evalueaza si delibereaza asupra 

calificativului pe care urmeaza sa îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi 

atribuite sunt: ,,foarte bine”, ,,bine” si, respectiv, ,,satisfacator”. Daca doctorandul a 

îndeplinit toate cerinţele prevazute în programul de cercetare stiinţifica si aprecierile 

asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „foarte bine” sau „bine”, comisia 

comunica auditoriului hotarârea de a acorda doctorandului titlul de doctor, care se 

înainteaza spre validare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare. În cazul atribuirii calificativului ,,satisfacator", comisia va 

preciza elementele de conţinut care urmeaza a fi refacute sau completate în teza de 

doctorat si va solicita o noua susţinere publica a tezei. În situaţia în care C.N.A.D.T.C.U. 

respinge acordarea titlului de doctor, conducerea I.O.S.U.D Universitatea de Vest din 

Timisoara organizeaza refacerea tezei de doctorat potrivit recomandarilor comisiei de 

experţi. Costurile de refacere a tezei se suporta de catre doctorand. 

    În cazul în care doctorandul si-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de 

pregatire universitara avansata si a susţinut toate rapoartele stiinţifice, dar din motive 

obiectiv justificate nu îsi poate finaliza teza de doctorat în termen de sase semestre de la 

înmatriculare, el poate solicita o prelungire cu 2-4 semestre a studiilor universitare de 

doctorat. Prelungirea duratei studiilor universitare se realizeaza numai la forma fara 

frecvenţa. Doctoranzii de la forma cu frecvenţa, în cazul aprobarii prelungirii, se transfera 

la forma fara frecvenţa. Taxele de studiu pentru perioada de prelungire vor fi stabilite 

anual de catre Senatul Universitaţii de Vest din Timisoara. 

    Cererea de prelungire se depune de catre doctorand la directorul Şcolii Doctorale. În 

urma analizei, acesta o trimite spre aprobare Senatului. 
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        11. CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR ŞI EIBERAREA DIPLOMEI 

 

 

 

    Hotarârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se înainteaza conducerii 

I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timisoara, respectiv Biroului Studii Doctorale, 

pentru a completa dosarul doctorandului, în termen de 7 zile de la susţinerea publica a 

tezei. 

    Biroul Studii Doctorale transmite dosarul de doctorat si un exemplar al tezei de 

doctorat la Ministerul Educaţiei, Cercetarii si Inovarii în vederea validarii hotarârii 

comisiei de doctorat de catre Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare. 

    Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetarii si 

Inovarii, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare. 

    Diploma de doctor se redacteaza în limba româna si engleza si se elibereaza de catre 

I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timisoara, respectiv Biroul Acte de Studii, pe baza 

Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetarii si Inovarii. Diploma de doctor specifica tipul 

de doctorat (stiinţific), domeniul Filosofie si distincţia oferita (dacă este cazul). 

 

 

                                          12. DISPOZIŢII FINALE 

 

 

     Prezentul regulament se aplica doctoranzilor înmatriculaţi începând cu 01.10.2005. 

Doctoranzii înscrisi la studii de doctorat înainte de data menţionata îsi desfasoara 

activitatea conform reglementarilor în vigoare la data înmatricularii lor la doctorat. 

    Scoala Doctorală întocmeşte anual pâna la data de 30 septembrie raportul anual asupra 

activitaţii desfasurate. 

Depunerea rapoartelor se face de catre directorul Şcolii Doctorale la Biroul Studii 

Doctorale al Universităţii de Vest din Timişoara. 

    Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea Şcolii doctorale sau la cererea 

I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timişoara. 


